
másik. Esetleg egy árnyalattal szürkébb. Unalmas, egyhangú , fénytelen . - Mi
legyen, Istenem, az ilyen napokon? Amikor alig vonszolom a magam terhét,
pedig másokét is hordanom kellene. - Szent Pál felszólltása ilyenkor nem
sok visszhangra talál a lelkemben: ..örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak
azt mondom: örvendjetek! Az Úr közel van" (Fil 4,4).

Uram, úgy szeretném ilyenkor megtapasztalni a közelségedet! De látod,
nem sikerül. Néma csend itt a közeledben . . . Örömre hangoló Igéidet hiába
forgatom gondolataimban, nem nyil nak föl számomra . Pedig most ls hívsz.
mint annyiszor a nehéz napokban: ..Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradoz
tok és meg vagytok terhelve, és megenyhltlek titeket . . ." Uram, miért van az,
hogy ezek az életet bevilágftó igazságok néha úgy elfénytelenednek az éle
temben? Talán a fönti napkezdés az oka . . . ? Elmondhatod nekem is, mint
tanltványaidnak: annyi idő óta vagyok veled, és még nem ismersz? Elfelejted
hogy én hozok minden örömet az életedbe? Csak ajándékaim nem látszanak
első pillanatra örömnek. Inkább lemondás, szenvedés, kereszt, amivel meg
akarlak örvendeztetni. Mert ezekből sarjad az igazi öröm . Ezek által jutsz közel
hozzám. Ezekkel szlnesfteném egyhangú napjaidat. De ezekre nem vársz. Eze
ket nem akarod fölismerni, még kevésbé elfogadni. Ajándékaim nem egy nap,
de az örökélet örömeit tartalmazzák. Miért vagy olyan felületes? Mikor tanulsz
meg látni? Látszatok mögött a valóságot. Nehéz a vándorlás szürke örömtelen
napokon? Nekem se volt kőnnyűl De hidd el, az egyhangúság is továbbseg It,
ha hű maradsz. Meg kell tanulnod, hogy vannak , lesznek életednek olyan sza
kaszai, amikor csak a feltétlen hűség számít.

Uram! de én oly nehezen tartok ki az ilyen szakaszokon. Rendszerint az
embereknél keresek ilyenkor valamit. Találok is, de nem azt, ami segItene raj
tam. Amit találok, az még jobban elszomorít, kiábrándft, meggyötör. Ez a ki
ábrándulás kényszerIt Hozzád. Uram ne engedd, hogy csalódjak! Küldj egy
fénysugarat, hogy lelkemből is tűnjenek az éjszaka árnyai. Ragyogtasd föl
arcodat és új életre kelek, amint fölkelő napod fényére az egész természet
megújul, és örömteli szlwel hálát énekel:

..Ezt a napot az lsten adta, örvendezzünk és vigadjunk miatta .
Aldjátok az Urat, mert nagy az ó jósága , örökkön él az ó irgalmassága ."

(118. zs.) Alexia

LEVELEK A MISSZIÖBÖl

Az 1982-es évet a floreszl földműves nép történelmi fordulónak nevezheti. Minden
rtzstermelönek kötelező lett a műtrágya és a permetezhető rovarirtó vegyszerek hasz
nálata. A nép nemesített vetőmagot kapott és elegendő kölcsönt, amit hántolatlan
rizzsel fizethetnek vissza az aratás után. De ez a nagy program annyira lefoglalja
őket. hogy még meghalni sincs Idejük. Már nem követhetik a régi életformát. Egyrészt
már Igénylik a megűjulást és haladást. de másrészt annyi akadállyaJ találkoznak, hogy
majd elmegy a kedvOk az élettől. Lovak hiányában rengeteg emberi energiát követel
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a mütrágya cipelése. A rovarirtó szerek felét kapták meg Idejében, pedig sokszor
kellett volna permeteznlök.

Az újfajta ri zs rövid életü és 100 nap alatt beérik. Sajnos az államilag tervezett
szövetkezeti felvásárlóhelyek sokszor nagyon messze vannak a termel ökt ől. Igy majd
sokat kell a népnek clpeked nle. Az utak hamar tönkremennek . Egyszóval a nép élete
egyelOre feltet őre van állftva . Egyrészt örülnek az elért sikereknek. másrészt pedig
nem tudják megérteni. mi ls tört ént velük és körülöttük.

Az élet egy másik te rén , az elemi Iskolai okt atásban ls nagy változás elött állunk .
Már évek óta tlzez rével építtet az álla m az olaj árából hat osztályos elemi iskoláka t .
Most bevezetik a k ötelez ő elemi oktatást. ami eddig telj esen a szülöktöl függOtt. A
tanltók aIIg vannak az lskolálkba n. mert egyik tanfo lyamró l a másikra mennek . SOt
még rengeteg adminisztrációs munkával ls megterhelIk Oket.

Az egészségügyi szolgálatot ls gyorsan szeretnék kiépiteni az egész országban.
Mindez ideig kevés az érzék a higiénia iránt. Sajnos a ranggui .poll kll nlkán· (ez a
hivatalos neve, ne nevessetek kl) már hete k óta nincs, aki a betegeket kezelné . I:n
meg a két fiatal legényem aIIg gyOzzük kiszolgálni az embereket, pedig most kezdő

dik az Influenza minden változata.
I:s még mit mondjunk a nép gyarapodásáról? 1962-ben öt elemi Iskolával kezdtem,

húsz év múlva 14-re emelkedett a számuk. Két új áll omást kell rendszeresen l átoqat
nom. Tavaly már teljes három hetet vett igénybe az egész plébánia húsvéti elök észf
tése. Hát jól be kell ütemeznl az eröket, Probl éma a családtervezés és módszerei
fOleg keresztények részére . 35 év alatt megduplázódik az indonéz nép.

Az idén nagy fába vágtam a fejszémet: Egy 30 m hosszú, 12 m széles .Mehrzweck
gebiiude· -t (több cél ra szolgáló épületet) kell építtetnem. A szükséges 75 OOO DM·ból
februárig még csak 40 OOO-et tudtam összegyüJtenl. A 35 éves fabódém. a középiskola
f1úlnternátusa ls új öltönyt kap, meg cementalapzatot az osztrák kato li kusok [övoltá
ból.

P. Mészáros Ferenc SVD
Trornolpcs 2
Ruteng/Flores, Indonézia

+
Ha annviszor jutottam volna el hozzátok levele mmel, mint amennyi re a le lkIIsme

retem furdalt. akkor bizonyára meg is untátok voln a a sok olvasást . Min él több IdOt
töltöttem Ausztráliában, annál jobban elmerültem a munkában. Az Afri kában rám bi
zott missziós plébánia kb. 200 falut foglalt magában kb. 50 km széles , 100 km hosszú
területen. Ausztráli ában Sydney. Adelaide, Woll ongong, Canberra és New Castle ma
gyarjai gondoskodtak arról . hogy ne unatkozzam. Ha pedig néha nyugalomhoz jutot
tam volna , akkor rendszeresen jelentkezett az Afri kából magammal hozott malária
maradványa: egy kis h ő emel ked é s . nagy fáradtság és gyengeség érzésével. Amióta
pap vagyok . azt tapasztaltam, hogy addig van nyugalmam. mig az emberek meg nem
Ismert ek. Kihasználják azt a gyenge oldalamat, hogy nekem mindent lehet mondanl,
én mindent meghall gatok . Egyszer egy jó magyar megsajnált és eljö tt értem kocs ival.
hogy megmentsen a látogatóktól. Ez sikerült is nekI. A siker örömére t lz órán keresz
tül jóformán megállás nélkül tett tanúságot arról , hogy O milyen fáradhatat lan a be
szédben. Szivesen vállaltam a hallgató feladatát. mivel az emberek rendkivüli módon
kl vannak éhezve arra, hogy egyszer valakinek gát lástalanul elmondhassák minden
örömüket és bánatukat . Jelenleg Pápua-Új-Gulneában vagyok. hogy néhány hónapon
keresztül megfigyeljem az Itteni misszionáriusok munkáját és tapasztalataimat Afrlká·
ban elmondjam , s munkatársaimmal együtt hasznosits am.

P. Pállnkás István SVD
199 Epplng Rd.
Epping, NSW 2121 , Ausztrália

+
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Vietnamból bizony megtépázott egészséggel. főleg beteges szíwel kerültem ide .
ahol most vagyok. a lutsaoi kórházba. Elöljáróim nagy megértéssel olyan hivatalokat
bíztak rám. amit nagyon szeretek csinálni és értek ls hozzá: feikeresn i a szegényeket,
a nyomorban levőket. a betegeket. szenvedöket. Igyekszem másokkal együtt dolgozni
és segíteni olyan múvekben. amelyeket mások már megkezdtek . [gy sikerül eljutni
a legelhagyatottabbakhoz. akiket a szenvedés már kétségbeesésbe vitt . Az egyház
vigaszával segftem őket. Már többet sikerült megmenteni az életnek. Egy.két bénát
vagy pollóban szenvedOt még munkához ls [uttattarn. Mindez sok fáradsággal és sza
ladgálással jár . Pénzügyileg ls segftenek jótevők. de a pénz sose elég. Magyarország·
ról ls segítenek: az öcsém Kecskemétről sok nemes gyümölcsfaalanyt küldött. Ezeket
Itt beoltottam. és sok nagycsaládú hegyllakót tudtam vele segften l.

Fr. Gömöri Pál SJ
Lutsao. Chlayl Hslen
Taiwan 611. R.O.C.

+
Annak Idején az akkor aIIg 300 rendtagot számláló magyar jezsuita rendtartom ány-

ból ötvenen Jelentkeztek a misszióba. Köztük én ls. és a választottak közé kerültem.
Minden rendben lett volna. de jött a mama, és hallani sem akart missziós hivatásról.
Elannyira . hogy egyenesen Rómába Irt: miért küldik a fiát a vadak közé? Két óráig
tartott vele a vitám. Azt hiszem . a Szentlélek a közelben röpködött. mert a végén a
mama beadta a derekát. Az utolsó nehézség már csak a szakáll körül forgott. mert
suttyomban már azt ls eresztettünk. Mert bár nem a ruha teszi az embert. de 
gondoltuk - mindenesetre a szakáll teszi a misszionáriust. De ebben a kérdésben
már nekem kellett deferálnom. Nem kis áldozatot jelentett megválnom attól a sárke
fét öl a képemen. A mama utolsó kIvánsága az volt. hogy beretválkozzam meg. és
csináltassak magamról egy tisztességes fényképet . mert - úgymond - nem akar
vadember képében megOrlznl az emlékezetében.

Bezzeg késöbb épp a mama volt a legbüszkébb a missziós hivatásomra. Minden
levelében megemlékezett róla. hogy mennyire megáldotta a jó lsten azért . mert en·
gem a misszióba engedett. Pappá szentelésem előtt kaptam tőle egy selyemszalagot
azépen klhfmezve . Elhatároztam: a szentelésem után bekereteztetern. hogy állandóan
ott legyen a szemem el ött , és emlékeztessen . hogy szent dolgokra lett felkenve a
kezem. Csakhogy nemsokára jött a levél a marnától. hogy csak vissza azzal a szalaq
gal. Azzal lesz összekötve a keze a koporsóban . [gy nem fél a jó lsten szeme elé ke
rülnl az ítéletkor. hisz egy rnlsszlöspapot nevelt fel. - Azt hiszem nem nagyon t éve
dek. ha Ilyen mamák hiányának tudjuk be a missziós hivatások lecsökken ését . Hogy
ne ls beszéljek a missziós papákról. A mama kihúzott minket az ágyból. ha nem rnond
tuk el az esti Imát . Bezzeg a papának nem kellett Ilyen drasztikus eszközökhöz folya.
modnla . Mikor este fáradtan hazajött. vacsora után bevette magát a dolgozószobájáb a,
és térden állva elmondta az esti imát. Szó nélkülodatérdeltünk möq éle, és vele együtt
mondtuk . Mikor meghallotta. hogy a jezsulták felé ortent álödorn. megvette a Jablonkai·
féle két kötetes Szent Ignác életé t. hogy szakszer ű fel eleteket tud jon adni ez irányú
kérdéseimre. Istenen kívül mindent szüleimnek köszönhet ek.

Már több mint három éve elváltam Potzutól. és egy t öle 24 km-re fekvó nagy város
ban vezetem a diákotthont és tan ítok egy ítten l (P. Zsámár alapítottal Iskolában . Pot
zuba csak egy héten egyszer megyek egy kis magyar sz öra, no meg egy kissé jobb
kajára. Itt ls már jól belekerültünk a Szerit évbe. de Itt ez Inkább Ricci Mátyás szlneze 
tet kapott (ez évben ünnepeljük az ö KInába érkezésének 400. évfordulóját). Minden·
féle gyúlésekkel. klálllt ásokkal , emlékkiadványokkai van rneqspékelve az egész éV.
A Szent Szfv ünnepe el ött tartjuk az egyházmegye három napos papi gyúlését. hogy
kissé leke féljük rozsdásodásra hajlamos lelkiéletünket.

P. Maron József SJ
Ta Jen Cath. Student Center
P. O. Box 37
Chlay], Taiwan, R. O. C.
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+
Kis gyerek voltam. mikor klkerOltem Belgiumba. 6 éves. A háború elOtt ötször

mentem és jö ttem. hol otthon . hol kint jártam Iskolába . Aztán édesanyám meghalt.
kés öbb édesapám ls (akit sohasem Ismertem) . Magyarországra már nem mentem
vis sza. Beléptem Páli Szent Vince kongregác iójába. 1948-ban kimentem a missz ióba.
E l őször Zaireban dolgoztam mint ápolönö és rendelOI asszisztens . 1951-ben tlfusszal
visszajöttem Belgiumba. 1952-ben megint elk ezdtem a tanulást. hogy a bábáskodást
ls kitanulja m. 1954-ben kimentem Katend ébe . Azóta ott vagyok. Mlsszlónk az öserdö
közepén van. Igen ki te rj edt : I:- D Irányban 165 km. K-Ny Irányban 205 km. Két belga
atya. egy egyházmegyés pap és 3 európai növér dolgozik ott: két belga és én. továbbá
rendünkbOI két bennszülött zalre-l nOvér és 3 vil ági önkéntes. egyik orvos . A 46 OOO
fOnyi lakosság Igen elszórta n él . 10-30 km távols ágra vannak a kis .tanyecaopcrtok" .
Plébániánkon van egy 800 személyes nagy templom. - helyesebben volt. mert 1981
decemberében vil lám csapott bele. Nagy fáradtsággal sikerült kl javltanl a k árokat. de
3 hónap múlva egy viharban egy része Ismét összedOlt . Csak ekkor derült kl. hogya
termeszek 2 rn-es lyukat váj tak alájal Le kell ett bontani a templomot. Az újnak a terve
ott van a püspök úrnál. de Idáig nem tudtun k hozzákezdeni pénz hiányában. A vasár·
napllstentlszteleteket szabad ég alatt tartjuk . Hét közben elég a központi épület . Az
atyák motorbicik lIn vagy terepjárón jár ják a falukat 8---10 napos turnusokban. Segft·
ségükre vannak a katekl st ák. ki-kl a saját falujában. összesen 72. Minden központban
van egy agronómus ls . 1975 óta próbálkoznak marhatart ással . de mivel a lakosságnak
sohasem voltak ilyen nagy állatai . nem tudnak kell ően gondoskodni róluk. A baromfi·
tenyésztés Jobban megy. A fö ldeket szépen megművelik. Terjed a szójabab. Az atyák
tervet dolgoztak kl arra ls. hogy minden falunak legyen Ivóvize . A legnagyobb köz
pontokban templomok ls épülnek . Húsz év alatt már 9 készült el.

A nOvérek munkájáról majd legközelebb . Ez egy kis általános tájékoztatás volt .
Most voltam szabadságon Belgiumban. Am ikor visszaérkeztem a pl ébánlánkra,

mindenki kijött. f iatal és öreg. kics ik és nagyok. Körültáncolták az autónkat. Majdnem
megett ek. De mil yen öröml Köszönöm a jó Ist ennek. Nem nehéz dolgozni ezekért az
emberekért a tudatt al. hogy Igy szeretnek . A ház el ött meg a kis árva gyerekek t án
coltak. 175 árvánk van. Jöttek. akik kl tudtak jönni a kórházból és az anyaházból. Jöttek
a kis öregek az otthonukból. Végre a házba értem. ott a nOvéreink meg a páter már
vártak . Mindenki nagyon-nagyon örült és én ls.

Eddig én a szülOotthonban ls volt am. de most van ott egy zalre-l nOvér. Most csak
a kórházban és a rendeiOben maradok. I:n vagyok ott a feleiOs. A kis árváknál pedig
1 napostól öt évesig vagyok fel e l ős . A kórházban 210 ágy van. az öregotthonban 80.
Sok a dolog. sok a fe le lősség . de a jó lsten segít . I:s a jó emberek ls!

Soeur Michel (Mlhályffy Aranka)
MIssion Katende. B. P. 70
Kananga. Zaire

+
Hála ls ten még a monszun elOtt befe jeztük az öt híd épít és ét és az új. 6 m széles

kutunkat ls. Most nem lesz v fzhlány. Jún. 16-án (1982) ünnepeltük megáldásukat . Na·
gyon sz ép napunk volt . Szentm isével kezdtük. amin jelen volt mind az 52 munkásunk.
még a nemkeresztények ls. Feld fszltett t raktorunkon (pótkocsival) vittük munkásaln 
kat a hidakhoz. Imádkoztunk mlndazok ért , akik majd a hidakon átmennek . Papunk hans
súlyozta a hidak érté két és cél ját . Lelki vil águnkban ls hogyan kell nekünk keresz.
tényekn ek olyan . hldaknak" lenni . amelyek segltlk embertársainkat az üdvösségre . ..
Diákjaink énekeltek a rnunk ásoknak, virágfüzért tettek a nyakukra. Itthon pedig elké
szült az ünnepélyes ebéd. mert levágtunk egy szép jószágot . MI rendtársainkkal szol
gáltuk kl munkásainkat. Ez ls megt iszte ltetés volt számukra. és láttam. hogy nagyon
meg voltak elégedve. Mcs t , hogy ez a két nagy munka befejezOdött. én ls nagyon
megkönnyebbültem. Nehéz volt a távoli úton a forróságban Irányftanl a munkát. Az
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ünnepet hálaadó Imával fejeztük be. Imádkoztunk azokért a jótevőkért (Onökért IsJ.
akik ezt a munkát támogatt ák. Isten áldja meg jós águkat .

A rokonságunkban volt tavaly egy papszentelés, az újmiséjét az én kis szülófalum
ban. Olaszf án rnutatt a be. Igen sok h ivő jött össze. Szabadtéri olt árt készit ettek a
templom mell é. A szülöl háznál volt a búcsúztató énekekkel és versekkel. Sok pap
testvér és a hivek kísért ék a templomhoz. Hangerös itő ls vol t. Mindenki jól hallhatt a.
Még a faluban maradt beteges vagy I dős hívek ls bekapcsolódhattak . Jó pl éb ánosunk.
dr. Gyürki László sokat fáradozott azon. hogy ez a sz ép nap emlék ezetes legyen. Az
egyházközség egy szép modern kehel lyel ajándékozta meg Ottón kat. A paténa is nagy
és szép, hogy - mint a plébános beszédében mondotta - elférjen rajt a a hivek kö
nyörgése . A szentmise után vacsora volt a szülöl háznál. hatalmas sátor alatt . 200
vendéget szolgált ak kl. MI it t Indiában az én családommal (elég nagy) Imádsággal
emlékeztünk meg Ottónkról , hogy legyen hű követ öle az Úrnak.

Most készülődünk Bardlhban két papszentelé sre. Már több éve egyházmegyénk
ben az a szok ás, hogy ezt a pap szülöhelyén, az o tt ant mi sszióban tartj ák, úgyhogy
ezen a szép szert artáson az új pap rokonai és sok keresztény részt vehetnek. Apr . 28-án
du. 3 órakor lesz ez a nagy és rit ka esemény egy i lyen elhagyott vidéken . Két püsp ö
köt és 80 papot, szerzetest várunk. M I készftjük mind ezeknek az ünnepélyes étkezést .
A verandánk szép, tágas , és van hely több mint 150 személynek . Lássa kedves Atyám .
az Úr néha megáldj a ezt a missziót sz ép napokkal is .

Már beállt a nagy meleg. Minden évben át kell élni ezt a klmer ltö Idő j árást . Ez ls
elmúlik. mint minden más. Ilyenkor van alkalom áldozatoka t hozni. Fáradt vagyok, de
még birom. Még két évern van hátr a, ha azt megérjük, és befelezem a 6 éves felelős

séget itt Bardlhban . Utána fel kell készülni egy más helyr e. Vagy talán adnak egy kis
pihenést.

Moth er M. Theresl a
Ursu lln e Convent , Bardlh
P. O. Amgaon, via Gurula. 835207
Dt . Hanchl-Blhar , Indi a

+
Orömmel közöljük. hogy Szlkszay Márla ferenc rendi missziós n ő v ért a Nemzetközi

Vöröskereszt a legmagasabb kitüntetésben, a Florence Nlghtln gale emlék éremben
részesitette. A nővér hosszú ideig működött a leprások között, jele nleg Magyarorszá.
gon él. (Szerk .)

LEVELESLADANKBÖL

Nagyon köszönöm Luzsénszky atya életrajzát. Szeretetreméltó , derűs kisöreg volt .
Többször jött hozzánk. misézni is. Olyan áhita tta l végezte a szent áldozat bemutatá
sát. szemét olykor pillanatokra le-Iecsukv a lma közben, hogy az már maga megtérésre
késztette a lelket. I:letem nagy lelki élményei közé tartozik, hogya szükös szobában
egészen közel ról láthattam öt misézni. MI gyerekek rnosolyoqtunk , hogy a többgyere
kes 50 éves asszonyt , édesanyánkat. mint volt tanítvány t . ft acskérn" -nak sz ólltotta ,
de az ő szemében a diák lányok mind ig megmaradtak diákoknak. P. Nemeshegyi ír ja:
. Bárnulatosan fi atal maradt szellemileg." Valóban Igy volt . Fiatalos lendülettel tudott
azonosulni még azokkal a budapesti fia talokkai is, akik a beat-zene ízlésesebb válto
zatával müködtek közre a szentmiséken. Még kazettá t is hozott nekünk. és elragad .
tatással szólt a zenész flúk és lányok áldozatosságáról. Soha nem fel ejtem el : egy
ködös decemberi estén utoljára én kisértem le a vonathoz. A szatyor almát (2-3 kg)
nehezen fogadta el. de mégis csak kötélnek állt . Az állo máson derült kl, hogya szl
vével nem jöl van. és a cipelés nem használ. Csak anyut nem akarta megbántani . . .
Ezekkel egészitettem kl magamban és Igy most levélben ls a nekrológot .
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